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Recensie ‘Geen kersentuin’ van Compagnie Cecilia: Bloesems om voor te
vechten ****

Peter De Graef speelt een man die het einde ziet naderen. Elise Bundervoet is één van de twee vrouwen die rond hem draait.   —
©  kvde.be

“Eenzaamheid zit in mensen als stilte in een symfonie. Ge hoort het niet, maar het zit er wel.”

Peter De Graef, bij televisiekijkend Vlaanderen bekend door rollen in bijvoorbeeld Den elfde van

den elfde en recent nog: als baardige psychiater in F*** you very, very much, heeft voor

Compagnie Cecilia een theatertekst geschreven over het leven en de dood. Over houden van en

ergeren aan. En tussen de lijnen door heeft hij het ook nog eens over het klimaat, het nieuwe

normaal en moeizame regeerakkoorden.
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De Graef zelf speelt als David de centrale rol in zijn stuk, Elise Bundervoet (Roxanne uit Buiten de zone)

en Loes Swaenepoel zijn de vrouwen die om hem heen draaien. Vooral Swaenepoel – die tot nu toe nog

een relatief beperkt curriculum heeft als actrice – is de verrassing van dit stuk.
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Ook De Graef zelf weet hoe hij zijn publiek moet bespelen. Nog voor de voorstelling goed en wel

begonnen is, neemt hij het publiek in vertrouwen en vertelt hij wat Valerie (Bundervoet) en Oda

(Swaenepoel) nog niet mogen weten. Het schept meteen een band, die de rest van het stuk niet meer

verbroken wordt, ook al is het verhaal dat De Graef met Geen kersentuin wil vertellen niet echt nieuw.

Een man die het einde van zijn leven ziet naderen, en in dat aanschijn filosofeert over de liefde, het

leven en de dood. De link naar het laatste stuk van Tsjechov, De kersentuin uit 1904, is niet rechtlijnig.

De Russische klassieker is een stuk dat zich afspeelt op een landhuis, waarin verschillende sociale

klassen met elkaar in de clinch gaan. En toch kan de titel van het stuk van De Graef geen toeval zijn:

zoals ze in De kersentuin vechten voor het behoud van de tuin, vechten ze in Geen kersentuin voor de

bloesems die het leven de moeite waard kunnen maken. En hoe eenvoudig de plot misschien mag zijn,

in de knappe tekst van De Graef lijkt het alsof de bomen zelfs in het midden van de herfst in bloei

kunnen staan.(Magali Degrande)
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